
बमंकय शंव 

ऱेखक : ईव    मराठी : अश्ववनी बवे  



पुस्तका ववषयी  
 

शंव ऩाऱरेरं शोतं, ऩरयलायात पक्त 
एकाराच ते ऩवंत शोतं. ती आई शोती. आई 
त्मारा घेलून इकडतेतकड ेघेलून जामची, 
तेव्शा ते ततरा वलयोध कयामच ंनाशी. ऩण 
ते वुवी, के्रग आणण वगळ्मात अधधक 
लडडरांलय शंव ओयडत अवे, फपस्कायत अव.े 
म्शणून लडीर नेशभी धभकी द्मामच ेकी ते 
एक ददलव शंव भारून त्माच ंभांव शळजलून 
खातीर. 

ऩण एक यात्री कुटंुफातरे वगऱे रोक 
उठरे तेव्शा त्मांना ददवरं की शंव त्मा 
जंगरी येकुनळी (कोल्शा वायखा प्राणी) 
रढत आशे, कायण तो कोंफड्मा आणण 
त्मांच्मा वऩल्रांची शळकाय कयण्माचा प्रमत्न 
कयत शोता. शंवाने फशादयुी दाखलून वलाांच े
भन जजंकून घेतरे. 

 मा शास्मऩूणण गोष्टीत मा वलण घटना 
भोठ्मा योचकतेने वांधगतल्मा आशेत. 



 बमंकय शंव 



 आई जेव्शा शंवारा घेलून आरी 
तेव्शा ते छोटंवं वपेद, भऊ, एखाद्मा चेंडू 
वायख ंशोतं.तेव्शा कोणी अवा वलचाय 
केरा नव्शता की ते भोठं झाल्मालय 
इतकं भोठं आणण बमंकय शंव शोईर? 

आभच्मा घयच्मा अगंणात तय तो दशळत 
ऩवयलतो. जेव्शा फक्रस्टी क्रापोडण आभच्मा 
घोड्माच्मा ऩामात नार फवलामरा आरा तेव्शा 
शंव त्मारा भागून चालरं. फक्रस्टी आभच्मा 
घोड्मारा तेव्शा ऩावून नार रालते जेव्शा तो 
छोटावा शोता. 

आता आम्शांरा नार रालण्मावाठी दवुया 
कोणी नलीन भाणूव ळोधाला रागेर. 



आभच्मा घयाच ेकंुऩण एलढे भजफूत नाशी 
जेलढे अवामरा ऩादशजे. कंुऩण रालणाये कंुऩण 
रालण्माच्मा लेऱेव मा शंवाभुऱे घाफयरेरे शोते. 
लडीर म्शणारे की मा कंुऩणात एकाग्रता नाशी, 
माचा अथण कंुऩण फेक्काय झारे आशे. 

शंव  कोंफडीच्मा वऩल्रांलय प्रेभ कयत अवे 
आणण तो कोंफड्मांना वुद्धा त्मांच्माजलऱ मेलू देत 
नवे. जय त्मा आल्मा तय शंव त्मांच ेऩंख ओढत 
अव,े तो वऩल्रांना अवं एकत्र कयत अवे की जवे 
एक कुत्रा भेंढमांना एकत्र कयतो.  



 आभच ंभांजय प्रीटी आता कधीशी 
जशभनीलरून चारत भैदान ऩाय कयत नाशी. ती 
एकतय झाडालय याशते नाशीतय कंुऩणालय. दोघं 
एकदवुऱ्मा कड ेयागाने ऩाशतात आणण 
एकेभेकांलय फपस्कायतात.  

शंवारा  फक्रस्टी क्रापोडण आलडत नाशी 
आणण कंुऩण कयणाये शी. त्मारा ना कोंफडी 
आलडते न प्रीटी, ना ऩषी, ना भी, ना भाझी 
फशीण वूवी.....ना आभच ेलडीर आलडत. 
वगळ्मात जास्त त्मारा भाझ ेलडीर नाऩवंद 
शोते.  



 लडीर काठी शळलाम भैदानात जालूच 
ळकत नवत. जेव्शा शंव त्मांच्माकड ेऩऱत मेई 
तेव्शा ते त्मारा काठीने ढकरत आणण ओयडत, 
“एखाद्मा ददलळी भारून तुझ ेभांव भी शळजलून 
खाईन.” 

त्मांच ेफोरणे ऐकून आईचा जील व्माकूऱ 
शोत अवे कायण ती शंवालय खऩू प्रेभ कयत 
शोती. ती त्मारा आऩल्मा काखेत घेलून इकड े
ततकड ेफपयत अवे. आईच यात्रीच्मा लेऱ 
कोंफड्मा आणण त्मांची वऩल्रं खयुाड्मात फंद 
कयत अवे.   

 आम्शी त्मांना फाशेय ठेललून ळकत नव्शतो 
कयणं आभच्मा डोंगयी बागात जंगरी येकुन 
(कोल्शा वायखा प्राणी) याशत. शंवारा त्माच्मा घयात 
ठेलणे शे आईचचे काभ शोते. ऩण तो आत जातच 
नवे. तो भैदानात ऩऱत अवे आणण आई 
त्माच्माभागे ओयडत फपयत अवे. “आता झोऩामची 
लेऱ आशे, भूखण शंव!” नेशभी ती त्मारा फाशेय याशू 
देत अव.े भरा वलश्लाव आशे की जय झोऩामच्मा 
लेऱी वुवी फकंला भी भैदानात ऩऱारो तय आई 
कधीच शवणाय नाशी. ऩण त्माने  खोड्मा केल्मा 
तय शंवारा आई काशीच म्शणत नवे. 



एकदा आई ळशयात गेरी शोती. ती गेल्मानंतय 
लडडरांनी कोंफडीच ेभाव शळजलरे.  

“शे शंवाच े भांव आशे,” ते आईरा म्शणारे. 
खयंतय ते शंवाच ेभाव नव्शते. 

 उन्शाळ्मात एका अधंाऱ्मा यात्री शंवाचा 
आलाज ऐकून आम्शी जागं झारो. लडीर जेव्शा 
अथंरुणालरून उठरे तेव्शा वुवी आणण भी ऩरंग 
शरण्माचा आलाज ऐकरा. भग खारी जाणाया 
दाण दाण अवा ऩालरांचा आलाज ऐकरा. ते 
स्लतःळीच फोरत शोते, “मा लेडऩट शंवाने त्रावून 
वोडरं आशे. आता काम गोंधऱ भाजलत आशे? 
फाव,खऩू झारं अजून वशन करू ळकत नाशी.” 

 जेव्शा लडीर म्शणत की शंवाच ेभांव 
शळजलू तेव्शा आम्शी वभजामचो की ते 
आईरा धचडलत आशेत. ऩण आज ते अवं 
कयत नव्शते. ते खयच यागालरे शोते. 

वूवी आणण भी ऩऱत णखडकीजलऱ 
गेरो आणण फाशेय डोकालून फघू रागरो. ऩण 
फाशेय अधंाय शोता. पक्त शंवाच्मा 
ओयडण्माचा आणण एक वलधचत्र गुयगुयण्माचा 
आलाज मेत शोता.  



 तेव्शा लडडरांनी भैदानालयचा भोठा ददला 
रालरा आणण भग आम्शांरा वगऱं ददवू रागरं. 

 कोंफड्माच्मा खयुाड्माच ेदाय उघड े
शोते.त्माच्मा वभोय वपेद ऩंख आणण चभकणाये 
ऩांढयी वऩवं ऩडरी शोती. भरा एक ऩंख ददवरा 
ज्मालय काळ्मा यंगाच्मा गोर येऴा शोत्मा. 

“येकून,” वूवी कुजफुजत म्शणारी आणण 
आऩल्मा फ्रॉकचा घेय डोक्मालय ओढून घेतरा. 

शंवाने आऩरी भान भागे केरी आणण एका 
वपेद वाऩा वायखा शल्रा केरा. 

 भरा येकुनच ेडोकं ददवत शोतं.ते 
शंवाच्मा गळ्मात घुवलरं शोतं. भी येकुनच्मा 
धायदाय दातांफाफत वलचाय केरा. घाफरून 
भीऩण भाझा ळटण लय करून त्मात डोकं 
खऩुवून फवणाय शोतो, ऩण भी वुवीऩेषा 
भोठा आशे.  

भग आभच्मा भध्मे आई मेऊन उबी 
यादशरी. ‘शंव’ ती कुजफुजत म्शणारी. 



अगंणाचा दयलाजा जोयात उघडरा 
आणण लडीर आत आरे. त्मांच्माजलऱ 
त्मांची काठी शोती. एकभेकांत अडकरेरे 
ऩंख आणण वऩवांकड ेते धालत गेरे, आम्शी 
ऩादशरं की त्मांनी आऩरी काठी येकुनच्मा 
ऩाठीत जोयात भायरी. 

येकूनने शंवारा वोडरं आणण तो घाफरून 
भागे शटरा. त्माच ेयागीट, तेज डोऱे प्रकाळात 
चभकत शोत.े धाऩा टाकत आणण आऩरे ऩंख 
पडपडट शंव लडडरांच्मा वभोय उबा शोता. 
काठी शलेत फपयलत लडीर येकुनरा घाफयलत 
शोत.े ते आणण शंव फयोफय येकुनळी रढत शोत.े  



 तेव्शाच येकून ऩऱारा, त्माची ळऩेटी 
जशभनीरा स्ऩळण कयत जात शोती. लडीर 
ओयडत त्माच्मा भागे धालत शोते.  

“तनघ इथनू! आभच्मा घयाऩावून दयू यशा 
आणण आभच्मा कोंफड्माऩावून आणण त्मांच्मा 
वऩल्रांऩावून आणण आभच्मा शंवा ऩावून!” 



 कोंफड्मा आणण वऩल्रं आता खऩू 
आलाज कयत शोते. वऩल्रं ची-ची कयत शोते 
आणण कोंफडी बीतीने धचतंतत झारी शोती. 
शंव त्मांच्माजलऱ गेरा आणण कोंफडी 
घाफरून खयुाड्मात गेरी. शंवाने वगळ्मा 
वऩल्रांना एकत्र केरे. भी त्माच्मा डोक्मालय 
एक काऱा डाग फतघतरा.  

“भी कोंफड्मांच ेखयुाड ेनीट फंद केरे 
नवेर,” आई शंुदका देत म्शणारी, “वगऱी 
भाझी चकू आशे.” 

भग ती धालत जजन्माने उतरून खारी 
गेरी. 



वूवी आणण भी ततच्मा भागे धालरो. वुवी 
भागून भरा ओढत शोती आणण ऩयत-ऩयत 
वलचायत शोती, “काम झारं अवेर ये? भरा वांग 
ना काम झारं?’ ती नेशभी आऩल्मा घेयाभध्मे 
रऩत अवे आणण भग ततरा काशी ददवत नवे.  

“कोंफडी येकुनच ेखाणे शोता शोता लाचरी,” 
भी म्शणारो. “भाझ्मा फयोफय मे.” 

जेव्शा आम्शी खारी आरो. आई शंवारा 
उचरत शोती. “ते ठीक आशे का?” भी वलचायरं.  

कोंफडीवुद्धा धाडव करून फाशेय आरी कायण 
शंव आता आईच्मा कुळीत शोतं आणण ततच ेऩंख 
ओढू ळकणाय नव्शता..  

“त्मारा आत घेलून चर,” लडीर म्शणारे. 
कोंफड्मा आणण ततच्मा वऩल्रांना खयुाड्मात फंद 
कयण्मावाठी ते गेरे. 



 आई शंवारा उचरून आत घेलून आरी. 
त्मारा ओट्मालय शवकंजलऱ उबे केरे आणण 
गयभ ऩाण्माने त्माच ेऩंख वाप केरे. शंवने 
आम्शांरा वुद्धा जलऱ उबं याशू ददरं. भांजयवुद्धा 
उडी भारून त्माच्माजलऱ आरी आणण त्माने 
आलाज वुद्धा काढरा नाशी. भरा शा ळुबवंकेत 
लाटरा नाशी.  

लडीर एक खोकं आणण जुनं ऩांघरून 
घेलून आरे. स्लमंऩाक घयात पयळीलय 
शंवावाठी अथंरूण तमाय केरे. भग आम्शी 
वगऱे लय ऩयत गेरो. 



 भी झोऩ ूळकरो नाशी. थोड्मालेऱाने भी शऱूलाय 
ऩालरांनी ववुी जलऱ आरो आणण फोटाने ततरा टोकर,ं 
“अजून त ूजागी आशेव का?” 

“प्रत्मेक लेऱी भरा टोकण्माची गयज नाशी!” ती 
म्शणारी. “नक्कीच भी जागी आशे.भरा शंवाची काऱजी 
लाटत आशे.” 

“भरा ऩण,” भी म्शणारो. 
आम्शी गऩुचूऩ ऩडून यातफकड ेआणण फेडकांचा आलाज 

ऐकत यादशरो, जो जलऱच्मा तरालात याशत शोत.े  

 थोड्मालेऱाने वुवी म्शणारी, “भरा लाटत 
शोतं की आऩल्मारा शंव आलडत नाशी.” 

भी आलंढा धगऱरा, “नक्कीच आऩल्मारा 
तो आलडतो. ऩण आऩल्मारा ते भादशत 
नव्शतं.” 

“ओश,” वूवी म्शणारी. “आणण भरा 
लाटरं की शंवारा वुद्धा भादशत नाशी की 
लडडरांना तो आलडतो शे.”  



 दवुऱ्मा ददलळी वकाऱी जेव्शा खारनू 
फपस्कायण्माचा आणण ओयडण्माचा आलाज ऐकरा. भी 
उठरो आणण ववुीरा वदु्धा उठलर.ं 

“तरुा म्शणामचं आशे की आता त्माने आऩल्मा 
स्लमऩंाक घयालय वदु्धा ताफा शभऱलरा?” लडीर खारनू 
ओयडरे. 

“भरा काम भादशत की तो इतक्मा रलकय फया 
शोईर त?े” आई म्शणारी. 

 भागचा दयलाजा धडाभकन आलाज करून 
फंद झारा. 

“अये बमंकय, वलळार शंवा!” लडीर ओयडरे. 
“एक ददलव तुरा भारून तुझं भांव शळजलून 
खाईन.” 

 भी अथंरुणालय झोऩून यादशरो. वगऱं काशी 
ऩूलीवायखचं आशे शे वभजल्माने फयं लाटरं. 


